1. WIJ - Ultima Thule. (BE)
14 TOT 18 UUR, DOORLOPEND
WIJ is een fabriekje waar je als ‘ik’ naar binnen gaat en als ‘wij’ weer buiten komt. Je staat
voor een raadselachtig gebouwtje en wordt voor een keuze gesteld. Kies je juist? Dan
behoor je tot de bevoorrechte groep die binnen mag in de fabriek. Je bent er getuige van een
verrassend ritueel waardoor je nooit meer alleen ‘ik’ bent, maar voor altijd verbonden bent met
gelijkgestemden, voor altijd ‘wij’.

2. Gekke fietsen
14 TOT 15 UUR, 15.30 TOT 16.30 & 17 TOT 18 UUR
Bij straatartiesten horen fietsen en hoe gekker hoe liever. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich
uitleven op fietsen die achteruit trappen, met grote of kleine wielen … Je kan het zo zot niet
bedenken. Een activiteit i.s.m. buurtsport Turnhout.

3. Complimentariaat - Postkaarproducties (BE)
14 TOT 17 UUR, DOORLOPEND
Op het complimenten-secretariaat werken saaie bureaucratische mensen die bandwerk
verrichten. Ze voeren het werk met een enorme serieux uit, en vooral, ze maken nooit fouten.
Alles gebeurt met precisie, accuraatheid en op maat. Complimentenadministratie is namelijk een
ernstige aangelegenheid. Complimenten worden niet betwist en kunnen niet worden omgeruild.

4. Nostalgische Zweefmolen (BE)
14.30 TOT 18.00 UUR, DOORLOPEND
De Nostalgische Zweefmolen neemt je mee naar een kermis uit het einde van de 19de eeuw.
Deze prachtige molen met nodige sfeerverlichting tovert ongetwijfeld een glimlach op het
gezicht van jouw kinderen.

5. XL tekening - Mooss (BE)
14.30 TOT 18.30 UUR
Als kleine of grote kunstenaars help je mee aan een enorme tekening. Je begint ergens met een
kleine tekening, iemand anders knoopt aan met een volgend stukje en het kunstwerk groeit uit
naar een XL-formaat. Met verschillende tekenmaterialen kun je experimenten en je helemaal
uitleven. Hoe lang je meedoet, kies je zelf.

6. Voetbad - Instituut voor Volkswarmte (BE)
14.30 TOT 18.30 UUR

11. Circusworkshop - Circusschool Locorotondo (BE)
16 TOT 19 UUR, DOORLOPEND

Een verkwikkend mobiel voetbad met zes zitplaatsen en een flinke redder. Tien minuutjes
soppen, een babbel met de mede-voetbaders en je kunt er weer helemaal tegen aan. Weg zijn je
zware benen of loden voeten. Zo wandel je weer zo fris als een hoentje over de Grote Markt.

De Herentalse Circusschool Locorotondo, heeft sinds vorig jaar ook een werking in Turnhout!
Tijdens Straatartiesten verzorgt ze doorlopend circusworkshops. Maak spelenderwijs kennis
met verschillende circustechnieken zoals jongleren, evenwicht en acrobatie.

7. De Mobiele Mentalist - Stefan Paridaen (BE)

12. No Way Back - Duo Berlingo (BE)

14.30 TOT 15.15 UUR & 16.30 TOT 17.15 UUR

16 TOT 16.40 UUR & 19.45 TOT 20.25 UUR

Tijdens de walking act, waarbij de mentalist zich subtiel mengt tussen de gasten, staat één ding
vast: de passage van de mobiele mentalist zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Je zal er nog lang
over napraten. Stefan (Belgisch kampioen goochelen (2015) én Finalist Belgium’s Got Talent
(2016)) heeft zijn podium act omgevormd tot een intieme close-up act. Beleef het van heel nabij!

‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrienden. Over de pogingen die ze
ondernemen om vat te krijgen op de situatie. Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan
tot het uiterste. Tot de torens vallen... Dit is een komische circusvoorstelling over speelsheid,
kameraadschap, tweespalt en ook een beetje over het leven.

8. Boeksoep - Fullstop Acrobatic Theatre (BE)

13. Eureka - Stefan Paridaen (BE)

14.30 TOT 15 UUR & 17.30 TOT 18.00 UUR
Boeken, boeken, boeken. Duik mee in wondere werelden waarin mensen kunnen vliegen, kikkers
tot prinsen worden wakker gekust en dieren kunnen spreken. Boeksoep is een circusvoorstelling
die kinderen wil laten proeven van de magie van boeken.

9. Poppenkast - Phlips Bros (NL)
15 TOT 16.30 UUR & 17.30 TOT 19.00 UUR
Phlips Bros. blaast de poppenkast uit de jaren 20 nieuw leven in met deze eigenzinnige
roadshow voor jong en oud. Spanning, verbazing, opwinding, een lach en een traan. Neem
rustig plaats in ‘Marion Camion’ (hun mobiel minitheater) en ze brengen je in enkele minuten
tijd de meest verwonderende poppenkastbeleving ooit. Laat je verbluffen door de prachtige
levensechte poppen.

18.45 TOT 19.15 UUR
Na jaren onderzoek hebben Dr. Breinstein en Dr. Menteljef een theorie ontwikkeld om
gedachten te kunnen lezen. De laatste testen op het veld waren positief en nu is het tijd om
de theorie voor te stellen aan het grote publiek. Twee dolgedraaide wetenschappers, drie
experimenten en een onvermijdelijk Eureka moment. Circustechnieken, jonglage, goochelen,
mentalisme en een portie absurd vernuft samengevat in een unieke show.

14. Landscape - Cie la Migration (FR)
21 TOT 21.35 UUR
Deze koorddansers voeren hun vloeiende bewegingen uit op een vreemde machine. De virtuoze
acrobatie laat je een spectaculair spel van evenwicht en tegenwicht, balanceren en stilstaan
zien. Een beetje zoals de vlucht van een vogel, spektakel ten top.

10. De Vierkante Meter (BE)
15.15 TOT 15.45 UUR, 16.45 TOT 17.15 UUR & 18 TOT 18.30 UUR
De grootste ambiance ter wereld op het kleinste podium ter wereld. Deze vierkoppige band zal
een streepje muziek brengen op een podium van slechts één vierkante meter groot. Ze rocken
even en rollen dan verder.
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